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PRINCIPAIS MENSAGENS

podendo reduzir o custo da energia 
com impactos positivos para o setor 
produtivo e sociedade em geral. 

• A atualização do marco regulatório do 
setor elétrico, considerando critérios 
de eficiência e alocação de riscos, 
será fundamental para viabilizar a 
modernização do setor elétrico, além 
de possibilitar a eletrificação de outros 
setores da economia, principalmente 
mobilidade e indústria, tornando-os 
mais competitivos.

• Encontrar um papel economicamente 
eficiente para o gás é fundamental 
para o sucesso da transição energética 
no Brasil. A disponibilidade de 
recursos energéticos de baixo 
custo marginal de produção e 
baixa (ou nula) emissão e com 
complementariedades cria um desafio 
para o aproveitamento da oferta 
de gás natural no País, sobretudo a 
oriunda do Pré-sal.

• Em um ambiente de profunda 
transformação, é importante que 
o Brasil desenvolva uma narrativa 
consistente para a sua transição 
energética, que possa ser utilizada 
como ativo geopolítico nas 
negociações internacionais comerciais 
e do clima. Sem uma narrativa 
própria, o país fica sujeito às narrativas 
internacionais, com interesses diversos, 
e pode perder oportunidades de 
agregar valor para a própria economia.

• O Brasil pode sair na frente na corrida 
internacional da transformação 
energética da economia, pois já 
parte de uma matriz energética 
de baixo carbono e dispõe de 
significativos recursos de baixa (ou 
nula) emissão para a expansão, 
com complementariedades e 
economicamente competitivos.  A 
utilização estratégica dos recursos 
será necessária para que o País se 
beneficie da transição energética, 
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01 INTRODUÇÃO

A transição energética que estamos 
vivenciando no século XXI é uma 
transformação profunda na forma como 
o mundo produz, transmite, distribui e 
consome energia. Os sistemas energéticos 
serão redesenhados nas próximas 
décadas, o que afetará a geopolítica, os 
negócios, os governos, a sociedade e 
seus indivíduos. Cada vez mais países 
têm percebido a importância do tema 
e procurado desenvolver suas próprias 
estratégias para se adaptar – e se 
beneficiar – dessa nova realidade.

Nesse contexto, compreender a transição 
energética e desenvolver narrativas 
adequadas para a realidade particular 
de cada país é fundamental para 
que as economias se apropriem dos 
diversos benefícios desse processo. O 
posicionamento em relação à transição 
energética evita que os países fiquem 
à deriva, seguindo o fluxo de narrativas 
que carregam interesses comerciais de 

outros atores. Uma narrativa consistente 
pode ser utilizada como instrumento 
para atacar as questões prioritárias para o 
desenvolvimento econômico e a melhoria 
da qualidade de vida da sociedade.

Este documento apresenta a 
contribuição do Instituto E+ Transição 
Energética para a compreensão 
e construção da narrativa sobre 
a transição energética brasileira, 
apresentando sua visão e sugerindo 
princípios para que a transição 
energética do Brasil ocorra maximizando 
os benefícios para o país. Para o Instituto 
E+, ao promover a competitividade e 
a eficiência energética e ambiental, 
a transição energética permite que o 
País disponha de energia a menores 
custos. O processo apresenta outros 
benefícios econômicos e sociais claros 
para a indústria e para o País, tais como 
a geração de empregos, o maior acesso 
a serviços e inovação.



TRANSIÇÃO ENERGÉTICA NO BRASIL 7



TRANSIÇÃO ENERGÉTICA NO BRASIL8

1  IRENA (2019)

02 A TRANSIÇÃO ENERGÉTICA 
NO MUNDO

A substituição de tecnologias intensivas 
em combustíveis fósseis (como 
termelétricas a carvão, petróleo e gás 
e veículos com motores de combustão 
interna) por tecnologias de baixo 
carbono (como energia solar e eólica 
e veículos elétricos) vem acontecendo 
num ritmo acelerado nos últimos 
anos. Essa mudança de ritmo decorre 
de reduções mais rápidas do que o 
esperado nos custos das principais 
tecnologias de baixo carbono (eólica, 
solar fotovoltaica e baterias) e uma 
aceleração na implantação dessas 
tecnologias. A adoção dessas tecnologias 
no suprimento energético, chamada 
de transição energética, vem sendo 
motivada não apenas pela segurança 
energética ou pela redução das 
emissões de gases de efeito estufa (GEE) 
mas, mais recentemente, por aspectos 
econômicos.

Geralmente, a transição energética está 
associada a mudanças expressivas na 
matriz energética, com o aumento da 
participação de recursos renováveis de 
baixa (ou nula) emissão, denominados 
fontes “limpas”. Como na maior parte 
do mundo a matriz energética é 
predominantemente fóssil, transição 
energética e descarbonização viraram 
praticamente sinônimos, sobretudo no 
setor elétrico. Esse não é o caso do Brasil, 
que já conta com uma matriz elétrica 
predominantemente renovável.

Embora a transição energética não 
se limite à descarbonização da matriz 
elétrica, esse processo vem provocando 
fortes transformações na indústria. Em 
particular, as inovações tecnológicas no 
aproveitamento de recursos renováveis 
e a digitalização têm permitido a 
descentralização dos mercados de 
eletricidade, transformando as dinâmicas 
geopolítica, tecnológica, econômica e 
social da produção e do consumo de 
energia. As mudanças climáticas se 
somaram a outros motivadores para esse 
processo, tais como aspectos econômicos 
– consequência da queda de preços das 
tecnologias – e aspectos comportamentais 
e de eficiência, consequência da maior 
difusão das soluções digitais.

O avanço no aproveitamento das 
renováveis abre espaço para uma 
transformação energética profunda das 
economias, que tem como ponto inicial 
o setor elétrico, mas avança para outros 
setores através da eletrificação, incluindo 
transportes e indústria. A eletrificação 
associada à penetração de renováveis e 
ao aumento da eficiência energética na 
matriz global poderá garantir mais de 90% 
das necessárias reduções de emissões 
relacionadas à energia1 . A tendência à 
eletrificação levará a demanda global por 
eletricidade a dobrar em 2050, segundo o 
McKinsey Global Institute (2019). A IRENA 
(2019a) estima que a eletricidade atenderá 
a 49% da demanda total de energia no 
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Figura 1: Avanço da eletrificação na matriz energética mundial até 2050

2 “Prossumidor” representa o “novo agente” do sistema, que produz, armazena e consome energia

Fonte: IRENA (2019a)

mundo (partindo de 19% em 2018), e que 
86% dessa eletricidade será proveniente 
de fontes renováveis. O processo de 
eletrificação, além de descarbonizar a 
economia, se baseado em eletricidade 
renovável, torna o consumo de 

Os veículos elétricos potencialmente 
fornecerão uma grande contribuição 
à redução de emissões do setor de 
transportes com consequências indiretas 
ao sistema elétrico, como a possibilidade 
de os próprios veículos servirem como 
recursos energéticos de produção e 
armazenamento. De uma forma geral, 
o crescimento expressivo do uso de 
tecnologias que permitem a geração 
e o armazenamento descentralizados 
permite que o consumidor de energia 
assuma um papel mais ativo no sistema, 
se tornando um “prossumidor”2  (IRENA, 
2019). A descentralização torna a 
estrutura de mercado mais competitiva e 

“democrática”, desde que o consumidor 
tenha sinais de mercado adequados 
para participar ativamente da gestão da 
produção e do consumo de sua própria 
energia.

Todos esses processos ocorrem e 
são potencializados pela crescente 
digitalização, que ajuda a otimizar 
a operação do sistema como todo, 
seja através de redes inteligentes que 
integram e gerenciam todos os elementos 
desde a geração até o uso final, aplicativos 
para serviços compartilhados, e muitas 
outras aplicações que estão surgindo em 
velocidades recorde.

energia mais eficiente, reduzindo a 
demanda global por energia (Figura 1). 
A consequência desse processo é a 
redução da demanda por combustíveis 
fósseis em 20% até 2030, e 60% até 
2050.
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O SETOR ELÉTRICO COMO VETOR DE TRANSFORMAÇÃO 
DA ECONOMIA
A queda dos custos de geração da energia 
eólica e solar é atualmente o elemento 
mais notório da transição energética. Na 
sua sequência, vem sendo observada 
também a queda dos custos das baterias 
e dos veículos elétricos, das bombas 
de calor, bem como das tecnologias de 
eletrólise para a produção do hidrogênio. 
Essa tendência de deflação nos custos 
dos serviços energéticos é sólida e deve 
se aprofundar e ampliar ao longo das 
próximas décadas. 

É importante considerar a diferença de 
perfil econômico entre as tecnologias 
renováveis em comparação com as 
tecnologias convencionais, que utilizam 
combustíveis fósseis. Os motores a 
combustão e turbinas para geração 

termelétrica, além de terem uma menor 
eficiência na conversão de energia em 
trabalho, possuem mais elevados custos 
operacionais. Como dependem da 
compra de combustíveis para operar, os 
equipamentos e instalações ficam sujeitos 
às condições de oferta e demanda desses 
combustíveis, muitas vezes vinculada 
ao mercado internacional e, portanto, 
sujeitos a riscos cambiais. Por outro lado, 
oferecem uma geração de energia regular 
e controlável. Já no caso das energias 
renováveis, o custo de investimento 
é predominante, enquanto os custos 
operacionais são baixos. Na medida que os 
custos de investimento vêm se reduzindo, 
as renováveis vêm ganhando espaço na 
matriz energética de muitos países de 
forma competitiva. 

O crescimento das renováveis em nível mundial tem sido notório, com 
consequências físicas, comerciais e regulatórias complexas para a indústria 
energética, sobretudo no setor elétrico:

Pelo lado físico 
O aumento da participação das renováveis torna a operação do sistema elétrico cada 
vez mais complexa devido à sua variabilidade e ao aumento da geração distribuída, 
o que é muitas vezes visto como um obstáculo para uma transição energética bem-
sucedida. No entanto, uma ampla gama de atores e tecnologias tem capacidade de 
complementar a variação desses recursos de forma eficaz e eficiente. Além disso, novas 
soluções vem sendo desenvolvidas de forma acelerada. Técnicas de previsão e recursos 
energéticos que ajudam a acomodar esta variabilidade vêm sendo implementados, 
tais como os sistemas de armazenamento, as termelétricas de partida rápida, as usinas 
com reservatórios e a resposta pela demanda. A remuneração adequada do serviço 
de flexibilidade e de serviços ancilares de recursos existentes e novos é fundamental 
para assegurar a resiliência e eficiência do sistema elétrico nesse contexto. Por fim, 
novos algoritmos vêm sendo desenvolvidos para gerenciar a rede de distribuição 
considerando os fluxos multidirecionais, já que com a descentralização cada ponto da 
rede pode ser tanto consumidor quanto gerador. 

Pelo lado comercial 
A disponibilidade crescente de serviços energéticos com custo marginal zero desafia 
a utilização de unidades que operam com custo marginal mais elevado – e que 
apresentam, geralmente, maior nível de emissão. A consequência é um elevado risco 
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de desvalorização desses ativos e, portanto, dos contratos estabelecidos. Investimentos 
em novas termelétricas devem levar esse risco em consideração, o que desafia a 
expansão da geração à combustíveis fósseis no mundo inteiro. No caso dos países que 
precisam investir também na infraestrutura de transporte para aproveitamento do gás 
natural, o montante de investimentos é ainda maior, além de haver risco dos ativos 
ficarem encalhados dentro de poucos anos. 

Pelo lado regulatório
Os desenhos de mercado precisam de aperfeiçoamentos. A resiliência e eficácia dos 
sistemas elétricos nesse contexto vão depender de modelos regulatórios e de mercado 
capazes de sinalizar adequadamente as necessidades dos sistemas a partir dos serviços 
identificados pelos operadores e planejadores. Além de valorar adequadamente 
serviços como a flexibilidade, os novos desenhos de mercado precisam endereçar a 
perspectiva da remuneração da geração impactada pelos preços de energia afetados 
por estes recursos de custo marginal de produção nulo, buscando acomodar os 
interesses dos distintos atores e entregando soluções equitativas e eficazes do ponto 
de vista da sociedade. Por fim, para incentivar que os investimentos necessários para 
a transição energética sejam realizados no presente, o modelo de contratação deve 
garantir a competitividade e atratividade para os investidores. No caso da geração 
elétrica renovável, o Brasil já tem um modelo de contratação de energia eficaz, que 
pode ser ampliado para outros setores nas contratações de tecnologias num processo 
estruturado de transformação energética da economia. 

Diversos fatores definem até que ponto os países serão capazes de se apropriar 
dos potenciais da transição energética e transformá-los em benefícios para 
sua economia e sociedade. Consideramos que os principais aspectos a serem 
avaliados são:

• Disponibilidade de recursos renováveis e capacidade de desenvolver, implementar 
e operar esses recursos de forma eficiente;

• Capacidade de atrair grandes volumes de capital a baixo custo para assegurar o 
financiamento dos investimentos;

• Estrutura de mercado e arcabouço legal e regulatório capaz de gerenciar interesses 
da transição para assegurar um resultado eficiente para a sociedade como um todo;

• Apoio da sociedade e das comunidades locais para investimentos e a expansão das 
fontes de energia renovável.
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03 CONTEXTO DA 
TRANSIÇÃO ENERGÉTICA 
NO BRASIL

O Brasil ocupa o nono lugar na lista 
dos maiores mercados mundiais de 
energia e de eletricidade. Entre as 
grandes economias mundiais, o Brasil é 
um dos países com maior participação 
de energia renovável em sua matriz 
energética, atingindo 43% em 2017, 
enquanto o mundo teve uma média de 
14% e os países da OCDE de 9%. 

As Figuras 2 e 3 apresentam, 
respectivamente, as fontes que 
compõem a oferta de energia no Brasil 
e o consumo de energia por setor 

Figura 2: Oferta interna de energia no Brasil em 2018, por fonte.

em 2018. O petróleo e seus derivados, 
destinados principalmente para o 
setor de transportes, possuem a maior 
participação entre as fontes que suprem 
o mercado nacional, com 34,4%, seguido 
dos produtos da cana de açúcar (etanol 
combustível e bagaço para geração 
elétrica), da energia hidráulica e do gás 
natural. Em relação ao uso de energia, 
a produção industrial e o transporte 
de carga e passageiros respondem por 
aproximadamente 64% do consumo de 
energia do país.

Fonte: EPE (2019)
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Figura 3: Consumo de energia no Brasil em 2018, por setor.

Fonte: EPE (2019)

O Brasil tem dado importantes passos 
no sentido da descarbonização do 
setor de transportes com a política 
nacional de biocombustíveis, o 
RENOVABIO. Estabelecida em 2017, a 
política estabelece metas nacionais 
de redução de emissões para a matriz 
de combustíveis para um período de 
dez anos, que são desdobradas em 
metas anuais e individuais para os 
distribuidores de combustíveis. Os 
distribuidores cumprem suas metas 
individuais através da aquisição dos 
CBIOs (Crédito de Descarbonização 
por Biocombustíveis), que são 
ativos financeiros, negociados 
em bolsa, emitidos pelo produtor 
de biocombustível, a partir da 
comercialização (nota fiscal). Os 
produtores de biocombustíveis 
são certificados de acordo com a 
intensidade de carbono de seu processo 

produtivo, de modo que as notas 
atribuídas a cada produtor reflita sua 
contribuição na mitigação de gases de 
efeito estufa em relação ao combustível 
fóssil que ele substitui. 

Ressaltamos, entretanto, que este 
documento não pretende desdobrar 
todos os caminhos da transição 
energética, que envolveriam a 
penetração das energias renováveis 
de diversas origens em diferentes 
setores da economia, tais como o uso 
de biocombustíveis e a eletrificação no 
setor de transportes ou a substituição 
de fontes de energia fóssil na indústria. 
Como ponto de partida para a discussão, 
o que se pretende nesse documento 
é destacar, dentro do contexto 
brasileiro, as vantagens e desafios que 
se apresentam com a integração das 
novas tecnologias de aproveitamento 
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de fontes renováveis, tais como a 
energia eólica e solar. São apresentados 
aqui as características e potenciais do 
setor elétrico brasileiro para a inserção 
dessas fontes, que apresentam desafios 
particulares. A adaptação do setor 
elétrico para integrar as novas renováveis 
é um primeiro passo para a transição 
energética em qualquer sistema, visto 
que a quebra de paradigma que se 
apresenta atualmente vem da disrupção 
de preço e eficiência dessas tecnologias.   

O sistema elétrico brasileiro é o maior da 
América Latina, com uma capacidade de 
geração instalada de 170 GW em janeiro 
de 20203. Além de possuir uma rede de 
transmissão de extensões continentais, 
interligando grande parte do território 
nacional e aproveitando sinergias 
regionais, o sistema brasileiro possui 
uma elevada participação de renováveis. 
Muitos outros países levarão décadas 
para atingir índices semelhantes, pois 
ainda possuem alta dependência de 
recursos fósseis e não possuem a escala, 
qualidade e diversidade de recursos 
renováveis do Brasil.

O Brasil parte de uma posição 
privilegiada na transição energética 
pois já conta atualmente com uma 
matriz elétrica renovável, o que permite 
“pular” a etapa de descarbonização da 
sua matriz elétrica. A disponibilidade 
de recursos energéticos para suprir 
a demanda crescente também não é 
uma preocupação, pelo contrário. A 
diversidade e a profusão dos recursos 

energéticos no País são uma vantagem 
crucial para estabelecer seus próprios 
caminhos e garantir um papel de 
liderança na transição energética. 

As novas tecnologias renováveis (solar 
e eólica) já se apresentam no mercado 
brasileiro com custos menores do que 
as energias convencionais (Figura 4), 
e sua participação vêm crescendo na 
matriz elétrica. Em 2018, a geração 
eólica alcançou mais de 48,0 TWh, com 
o parque eólico nacional atingindo 
mais de 14,4 GW no mesmo ano – o 
que corresponde a 9% da capacidade 
instalada de geração no País. A energia 
solar fotovoltaica centralizada, por sua 
vez, teve aumento de 300% em 2018, 
atingindo uma capacidade instalada 
próxima de 2,0 GW (1% do total) e 
uma geração de 3,5 TWh. O potencial 
para aproveitamento dessas fontes 
ainda é enorme. No caso da energia 
eólica onshore, a maior parte do 
recurso está concentrado na região 
Nordeste, principalmente no interior 
da Bahia, Ceará e Rio Grande do 
Norte. O Rio Grande do Sul também 
tem um potencial relevante, com 
diversos parques eólicos instalados, 
principalmente no litoral. A energia 
solar, por sua vez, oferece potencial 
de geração em todo o Brasil. Mesmo 
as áreas de menor irradiação do Brasil 
possuem insolação mais elevada do que 
os melhores sítios da Alemanha, um dos 
países com maior capacidade instalada 
de energia solar fotovoltaica (EPE/MME 
(2018)).

3  ANEEL (2020)
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Figura 4: Preços médios da eletricidade nos leilões do ACR por fonte.

Fonte: Elaboração própria com dados de CCEE (2019)

Gás natural Pequenas hidrelétricas  Eólica  Solar FV

A integração das novas fontes renováveis 
no Brasil é favorecida pela ampla 
infraestrutura existente de hidrelétricas, 
muitas com reservatórios. Mesmo com 
o aumento significativo das outras 
fontes, a hidroeletricidade ainda 
domina a geração elétrica brasileira, 
representando 63,7% da capacidade 
instalada e 74,2% da geração em 2018 
(ANEEL, 2019). As usinas hidrelétricas 
têm uma elevada flexibilidade de 
operação e, quando dotadas de 
reservatório, podem estocar água para 
gerar energia durante períodos em que 
a geração renovável é reduzida pela 
variabilidade natural dos recursos (EPE/
MME, 2018). Embora a construção de 
novas hidrelétricas com reservatórios 
tenha restrições socioambientais, os 
reservatórios existentes permitem ainda 
a penetração de significativos volumes 
de geração renovável, acomodando 
sua variabilidade de produção sem que 
isso acarrete custos significativos para 

a operação do sistema elétrico4. No 
entanto, para que isso ocorra de forma 
eficiente, será necessário remunerar a 
flexibilidade como um serviço, de modo 
que os geradores tenham incentivo para 
ajustar sua infraestrutura e operação 
para cumprir esse novo papel. Com 
esses ajustes seria possível mobilizar a 
flexibilidade latente do sistema e superar 
as preocupações com flexibilidade, 
pelo menos nos próximos quinze anos 
(Instituto Escolhas, 2018).

O Brasil conta ainda com um 
extenso sistema de transmissão que 
conecta as diferentes regiões, o que 
possibilita explorar as diferentes 
complementariedades entre a produção 
das fontes renováveis, como mostrado na 
Figura 5. Além disso, e mais importante, 
o sistema de transmissão atua como 
um fator de flexibilidade ao sistema, 
ao integrar a produção hidrelétrica às 
renováveis e aos centros de consumo.

4 Instituto Escolhas (2018)
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Figura 5: Complementariedade entre as fontes renováveis de energia no Brasil em 2018.

O desenvolvimento tecnológico na 
indústria de eletricidade permitiu 
que o aproveitamento de recursos 
energéticos em menor escala também 
se tornasse viável, impulsionando 
sua utilização de forma distribuída. 
Diversos tipos de recursos energéticos 
distribuídos estão à disposição do sistema, 
incluindo a geração solar, resposta pela 
demanda, veículos elétricos e eficiência 
energética. A existência dessa geração 
distribuída (GD) representa um novo 
paradigma da operação do sistema, 
que passa a lidar com recursos dentro 
dos centros de consumo com outras 
complementariedades importantes, como 
a existente entre a produção de energia 
solar e o consumo elétrico derivado de 
ar condicionado. A capacidade instalada 
de GD solar fotovoltaica saiu de quase 
nula em 2015 para cerca de 2 GW ao final 
de 2019. O Brasil ainda não tem volume 
significativo de resposta da demanda, 
veículos elétricos e eficiência energética 
sendo oferecidos como recursos ao 
sistema.

A abundância de recursos renováveis 
para geração de eletricidade tem imenso 
valor para a sociedade brasileira e pode 
transformar o País em exportador de 
energia limpa para a América do Sul, 
atuando como um importante vetor para 
a integração energética regional. Para 
que este potencial seja aproveitado seria 
necessário construir a infraestrutura 
física de transporte de eletricidade entre 
países, além da harmonização dos marcos 
regulatórios. Já pelo lado dos recursos 
fósseis, a crescente produção de petróleo 
no Brasil tem alta demanda internacional 
com liquidez imediata. A exportação 
desse produto pode ser uma fonte para 
os recursos financeiros que o Brasil 
requer para financiar a transformação 
energética que seus recursos renováveis 
lhe permitem. 

Com a descoberta dos campos do  
Pré-sal em 2007, o potencial brasileiro 
de produção de petróleo e gás natural 
aumentou consideravelmente. A projeção 
é de que a produção de petróleo dobre 

Fonte: Elaboração própria com dados de EPE (2018b)

*

*
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nos próximos anos, saindo de 2,6 milhões 
de barris/dia em 2018 para 5,3 milhões 
de barris/dia em 2029 (EPE, 2019). O 
potencial excedente de petróleo coloca 
o Brasil num papel de destaque no 
mercado internacional, estando entre os 
principais responsáveis pelo crescimento 
da oferta mundial fora da OPEP5, junto 
com EUA e Canadá6. Para viabilizar a 
produção prevista para os próximos 
dez anos, estima-se que a indústria 
petrolífera precisará atrair investimentos 
da ordem de R$ 2,5 trilhões.7  Para o gás 
natural o desafio é ainda maior. A atual 
infraestrutura para escoamento do gás é 
limitada, de modo que o aproveitamento 
do potencial do gás do Pré-sal está 
condicionado a vultosos investimentos 
em gasodutos. Como agravante, uma 
parte do gás natural do Pré-sal apresenta 
elevado teor de CO2, implicando em 
aumento dos custos para sua remoção 
(EPE, 2019). As discussões levantadas pelo 
programa governamental “Novo Mercado 
de Gás” pretendem atrair investimentos 
para o setor nos próximos anos através 
de uma série de medidas, entre elas a 
integração do setor de gás com os setores 

elétrico e industrial. A intenção é que 
alguns investimentos sejam viabilizados 
através das termelétricas a gás natural8, 
que por sua vez têm sua competitividade 
econômica desafiada pelas renováveis em 
conjunto com as hidroelétricas e o sistema 
de transmissão. O país deve, portanto, 
considerar a melhor forma de se apropriar 
das riquezas do Pré-sal, utilizando-as de 
maneira a maximizar seus benefícios na 
transformação para uma economia mais 
sustentável.

Assim, para o Brasil, a disponibilidade 
de recursos e a matriz elétrica atual 
apresentam diversas vantagens 
em relação à maioria dos países. O 
grande desafio brasileiro na transição 
energética do setor elétrico está 
em aproveitar da melhor forma a 
diversidade de seu portfólio e explorar 
de forma economicamente eficiente 
suas possíveis complementariedades 
para reduzir seus custos de energia, 
garantir o desenvolvimento econômico 
competitivo, manter a segurança 
energética e para diminuir ainda mais as 
emissões de GEE.

5 Organização dos Países Exportadores de Petróleo, composta por 14 nações, entre elas Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, Nigéria e Angola. 

6 OPEP (2018) 

7 EPE (2018) 

8 MME (2019)
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04 DESAFIOS DO BRASIL 
NA TRANSIÇÃO 
ENERGÉTICA

A participação de energias renováveis 
de baixa emissão na matriz elétrica, 
em geral, é um dos indicadores para 
avaliar o nível de transição energética 
de um país, mas não o único. A transição 
energética envolve diversas dimensões, 
relacionadas tanto com o desempenho 
físico do setor energético no país, quanto 
com seu nível de preparo para absorver 
as transformações que se apresentam no 
cenário de transição.

Algumas das dimensões a serem 
consideradas são a competitividade dos 
custos da energia disponibilizada para a 
sociedade, a sustentabilidade ambiental 
do sistema energético, a credibilidade 
das instituições e a governança do setor, 
o ambiente de negócio para inovações 
e a capacidade de atração de capital e 
investimento. Esses aspectos, entre outros, 
influenciam na capacidade dos países 
de se apropriarem dos benefícios da 
transição energética para suas economias, 
desenvolvendo riqueza e melhorando a 
qualidade de vida da sociedade.

O World Economic Forum (WEF), por 
exemplo, desenvolveu um índice para 
avaliar o nível de transição energética 
dos países. Pelo ranking da WEF, em 
2019, o Brasil ficou em 46° entre 115 países 

avaliados, obtendo 58 de 100 pontos 
possíveis. A avaliação feita pela WEF 
leva em consideração o desempenho 
geral do setor energético em atender 
às necessidades básicas da economia 
e sociedade, bem como o preparo das 
economias para a transição energética, 
considerando os ambientes institucionais, 
de mercado, a infraestrutura e os recursos 
energéticos disponíveis. Embora essa 
avaliação não represente um consenso 
global sobre a transição, a análise desse 
resultado revela que o Brasil, mesmo já 
tendo uma matriz energética bastante 
renovável, tem vários desafios a enfrentar 
para se apropriar dos benefícios da 
transição energética.

Os fenômenos que ditam a transição 
energética são os mesmos no mundo 
inteiro, mas seu progresso é função das 
decisões tomadas em contextos nacionais, 
que refletem diferentes questões sociais, 
econômicas e prioridades políticas. 
Cada país tem um desafio de base e 
um futuro desejado, definido pelo seu 
contexto particular, mas o contexto de 
mudanças climáticas faz com que as 
decisões de cada país afetem os demais 
e produzam lideranças econômicas. Por 
isso, a narrativa de transição energética é 
um ativo geopolítico e pode ser utilizado 



TRANSIÇÃO ENERGÉTICA NO BRASIL 19

como tal em negociações internacionais, 
seja no clima, seja em negociações 
comerciais. O Brasil precisa fortalecer sua 
posição na transição energética, migrando 
o foco das discussões, hoje baseado nas 
potencialidades da matriz energética 
atual, para um olhar estratégico sobre a 
matriz energética do futuro.

A estratégia de transição energética 
precisa envolver as questões prioritárias 
do país na atualidade. No caso do Brasil, 
um ponto chave é que a transição 
promova o fornecimento de energia de 
qualidade com preços acessíveis para a 
sociedade e para a indústria. Essa questão 
é especialmente desafiadora quando se 
considera que a demanda de energia deve 
crescer fortemente nos próximos anos, 
resultado combinado do crescimento 

populacional e do aumento do consumo 
per capita. Além das aplicações 
tradicionais da eletricidade, a eletrificação 
de outros setores também contribuirá 
para o crescimento da demanda de 
eletricidade, ainda que implique numa 
maior eficiência no uso da energia. 

O Brasil é a nona economia mundial 
segundo o FMI, mas ocupa o 98º lugar na 
comparação do consumo de eletricidade 
per capita (Figura 6). Disponibilizar energia 
a preços acessíveis para a população 
permite o acesso a serviços que levam 
a uma melhoria na qualidade de vida, 
além de possibilitar o desenvolvimento 
de diversos negócios. Ainda, o custo de 
energia para a indústria no Brasil é um 
dos maiores do mundo, comprometendo 
a competitividade industrial.

Figura 6: Consumo de eletricidade per capita em países selecionados (2018).

Fonte: Elaboração própria, com dados do Index Mundi (2020)
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Outra questão prioritária na realidade 
atual é a de garantir a segurança 
energética frente aos eventos climáticos 
extremos, que têm aumentado em 
intensidade e frequência. A crise hídrica 
vivenciada no Brasil em 2014/2015 
deu amostras do que pode acontecer 
ao sistema elétrico brasileiro com a 
alteração do regime hidrológico, prevista 
de se intensificar nos próximos anos. 
Outro exemplo importante, ocorrido 
na Califórnia em outubro de 2019, foi a 
medida sem precedentes de corte de 
eletricidade, ocasionada pelo elevado risco 
de intensificação das queimadas que se 
espalhavam pelo estado pela queda de 
linhas de transmissão devido às rajadas 
de vento de alta velocidade. Desenvolver 
um sistema elétrico mais resiliente, com 
a descentralização, o aproveitamento 
do efeito portfólio dos recursos e o 
fortalecimento das integrações regionais, 
é uma das adaptações necessárias tanto 
para o Brasil como para outros países do 
mundo.   

Para isso, o país precisa atrair 
investimentos e capital disponíveis 
no mercado internacional. A Agência 
Internacional de Energia (IEA) estima 
que será necessário um investimento 
anual médio global de US$ 3,7 Tri entre 
2016 e 2050 para atingir o cenário de 
2°C do Painel Intergovernamental de 
Mudanças Climáticas (UNFCCC). Muitas 
fontes de financiamento precisarão ser 
mobilizadas para as energias renováveis 
e os formuladores de políticas públicas 
devem estar abertos a novas formas de 
financiamento e modelos de negócios 
inovadores para as empresas de energia 
(WEF, 2019). O Brasil, embora disponha 
de abundância em recursos energéticos, 
teve sua pior avaliação no Índice da WEF 

no requisito “capacidade de atração de 
capital e investimentos”.

Um dos principais desafios para a 
transição energética no mundo é o 
arcabouço regulatório do setor elétrico, 
que será o mais afetado pela consequente 
transformação. Moldado por uma 
indústria originalmente verticalizada, o 
marco regulatório vigente do setor elétrico 
a nível mundial nasceu nos anos 90 e é 
baseado numa estrutura e organização 
da indústria que está rapidamente sendo 
alterada. O planejamento, operação 
e o próprio mercado de eletricidade 
precisam, portanto, se adequar a essa 
nova realidade, de maneira que toda 
a transformação oriunda da transição 
energética seja uma oportunidade e não 
uma ameaça ao sistema elétrico. 

Essa também é a realidade no Brasil, 
que precisa de adaptações para criar 
um ambiente competitivo, atrativo 
aos investimentos e que permita a 
competição entre as fontes valorizando 
seus reais benefícios para o sistema 
elétrico. A reforma do setor elétrico 
brasileiro em curso é, portanto, uma 
oportunidade ímpar para o Brasil de 
criar as bases para a sua transição 
energética, ao promover um sistema 
economicamente eficiente, com tarifas 
competitivas e de baixo carbono. 
Para isso, a reforma deve permitir 
a participação de todos os recursos 
– centralizados ou distribuídos – no 
mercado, garantindo através de sinais 
de preço que a competição econômica 
entre eles ocorra nas mesmas bases 
para suprir um requisito energético 
definido, assegurando sua inserção 
economicamente eficiente e com 
benefícios tarifários e sociais. 
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• Papel e liderança do Brasil nos mercados globais de energia, considerando a 
redefinição da geopolítica mundial, os recursos do país, sua competência no 
desenvolvimento tecnológico e capacidade institucional;

• Descarbonização ou “emissões líquidas nulas” como princípios organizadores dos 
negócios no Brasil;

• Liderança na criação de um mercado internacional de carbono e na exportação de 
ativos ambientais;

• Possibilidades atuais e futuras das vastas reservas de óleo e gás, convencionais e 
não-convencionais, e do Pré-sal no cenário global de redução de emissões e de 
intenso desenvolvimento tecnológico;

• Impacto dos biocombustíveis e da eletrificação nos setores de transporte e indústria 
no Brasil;

• Modernização dos marcos regulatório e institucional do setor energético;

• Efeitos das mudanças climáticas: compreensão da vulnerabilidade e 
gerenciamentos de riscos associados.

Um resumo não exaustivo de temas que precisam ser discutidos no Brasil é 
apresentado abaixo:

Inúmeros outros fatores precisariam 
ser considerados para compreender 
as múltiplas dimensões da transição 
energética. Além das questões já  
citadas, outros aspectos tais como  
a criação de trabalhos qualificados, a 
equidade social e a igualdade de gênero  
e raça no setor energético, por exemplo, 
são fundamentais para avaliar se a 
transição em curso é uma transição 
justa.

Todos esses pontos precisam ser levados em 
consideração para que o Brasil possa passar 
por uma transição energética efetiva, sem 
deixar de lado as questões socioeconômicas 
e prioritárias da realidade do país. Por isso, 
é importante definir princípios norteadores 
para as estratégias e decisões relacionadas 
à transição energética brasileira, de modo 
que o país possa aproveitar plenamente dos 
benefícios dessa transformação para a sua 
sociedade e economia.
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05 PRINCÍPIOS QUE 
NORTEIAM A TRANSIÇÃO 
ENERGÉTICA NO BRASIL

A transição energética é um processo 
complexo, longo e multidisciplinar. O 
Instituto E+ acredita que a melhor forma 
de extrair valor da transição é disciplinar as 
evoluções necessárias dentro de princípios. 

Os princípios norteadores servem como 
uma “bússola” para proporcionar um 

ambiente de confiança, inovação e 
competitividade entre os agentes e 
instituições, na direção de objetivos 
que contemplem critérios técnicos, 
econômicos e de sustentabilidade 
socioambiental. 

1. Setor elétrico de baixo carbono como base para uma economia de baixo carbono;

2. Eficiência produtiva e alocativa, do curto ao longo prazo, nas tomadas de decisão;

3. Transparência e participação da sociedade nos atos praticados;

4. Isonomia; 

5. Inovação;

6. Priorização de soluções de mercado frente a modelos decisórios centralizados; 

7. Adaptabilidade e flexibilidade de instituições, regulação e tecnologias;

8. Universalização do acesso à energia a preços módicos e de qualidade;

9. Desenvolvimento social, com qualificação de trabalhadores para empregos da nova 
economia; 

10. Promoção da equidade social, de raça e gênero no setor.

O Instituto E+ propõe os seguintes princípios para nortear a transição 
energética brasileira:
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países, com interesses diversos, e pode 
perder oportunidades de agregar valor 
para a própria economia. 

Para o Instituto E+, a utilização dos recursos 
de maneira estratégica será fundamental 
para que o País se beneficie da transição 
energética, podendo reduzir o custo da 
energia com impactos positivos no setor 
produtivo e na sociedade em geral.

Por fim, o ponto de partida da transição 
energética é um setor elétrico eficiente 
e renovável. Para criar um ambiente de 
mercado competitivo, capaz de integrar 
os diversos recursos disponíveis e se 
apropriar de seus benefícios sistêmicos, 
o marco regulatório do setor precisa 
ser modernizado. Moldado para uma 
estrutura já obsoleta a reforma do setor 
elétrico é um dos pontos prioritários para 
preparar o País para essa transformação, 
considerando critérios de eficiência, 
alocação de riscos e dentro de princípios 
econômicos.

06 CONCLUSÃO

O Brasil conta com diversas vantagens 
estruturais em seu processo de 
transformação energética da 
economia. O País já parte de uma 
matriz elétrica predominantemente 
renovável e dispõe de abundantes e 
diversos recursos de baixo carbono, 
com complementariedades e 
economicamente competitivos. Para tirar 
o máximo benefício dessa transformação, 
porém, o país precisa utilizar seus 
diversos recursos energéticos de maneira 
estratégica.

Num contexto mundial de mudanças 
climáticas, as decisões de cada país sobre 
suas políticas climáticas e energéticas 
têm efeito sobre os outros. Por isso, é 
importante que o Brasil desenvolva uma 
narrativa consistente para sua transição 
energética, que possa ser utilizada 
como ativo geopolítico nas negociações 
internacionais comerciais e do clima. 
Enquanto não tiver uma narrativa própria, 
o País fica sujeito às narrativas de outros 
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